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Irritante

Vírus não humanos
Vírus de suínos, gatos, cavalos, 
aves, cães e bovinos
Utilização:
Desinfecção de superfícies duras e não porosas em 
instalações de processamento de carne/aves/produtos 
alimentícios, instalações de produção de carne/aves, 
centrais leiteiras, quintas, aviários, empresas de engorda 
de suínos e casotas para cães/gatos. Mata um amplo 
espectro de bactérias e vírus capsulados e não 
capsulados (incluindo HIV-1, HHBV e HCV). Cloreto de 
amónio de alquildimetilbenzeno: 23,77 g/l. Cloreto de 
amónio de alquildimetiletilbenzeno: 23,77 g/l. <5% 
tensoactivos não-iónicos, EDTA e respectivos sais, 
tensoactivos catiónicos
Mistura e utilização de diluições:
Deite 1,6 % ou 80 ml de D-125 em 5 litros de água. (1:64). 
Remova a sujidade ou o lixo maior. Em áreas com 
sujidade grosseira é necessário efectuar uma limpeza 
prévia. Deixe a solução actuar durante dez minutos sobre 
todas as superfícies humedecidas. Deixe secar ao ar. Use 
uma solução nova para cada limpeza.
Armazenagem e eliminação:
Não armazenar no local. Evitar que encrespe e actue em 
paredes. Concentrado líquido. Armazenagem nos 
recipientes originais fechados num lugar sem geada, 
fresco e escuro. A possibilidade de utilização quando o 
produto é armazenado não aberto equivale a doze meses. 
Se o produto congelar, deixar descongelar à temperatura 
ambiente e agitar ligeiramente para provocar novamente 
a mistura dos componentes individuais. Em recintos 
fechados, armazenar em zonas onde se evite uma 
influência de outros produtos biológicos, fertilizantes, 
produtos alimentícios e alimentos para animais. Os 
recintos de armazenagem fechados não devem ser 
acessíveis para crianças.
Não suje água, produtos alimentícios ou alimentos para 
animais com a armazenagem ou a eliminação. Não 
descarregue líquidos que contenham este produto em 
lagos, ribeiros, lagoas, estuários, oceanos ou outras 
águas. Não descarregue líquidos que contenham este 
produto em canos de esgotos sem informar previamente 
os serviços oficiais responsáveis pela eliminação e o 
tratamento de esgotos. Não volte a usar os recipientes 
vazios.
Eficácia:
A eficácia foi demonstrada em organismos usuais com 5 
% de sujidade orgânica no pavimento com 400 PPM de 
água calcária, a não ser que na etiqueta haja outra 
indicação.

Os organismos mais importantes sobre os quais o 
produto actua*:
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococus aureus, 
Salmonella choleraesuis, Enterococcus hirae, 
Trichophyton mentagrophytes (fungos patogénicos), 
Non-Human Viruses, Avian Influenza/Turkey/Wisconsin 
Virus, Newcastle Disease Virus-Avian, Canine 
Coronavirus, Canine Distemper Virus, Canine 
Herpesvirus, Equine Herpesvirus, Equine Influenza, Feline 
Calicivirus, Feline Infectious Peritonitis Porcine, 
Parvovirus, HIV - 1 (AIDS Virus), Porcine Respiratory & 
Reproductive syndrome Virus (PRRSV), Porcine 
Rotavirus, Pseudorabies Virus, Transmissible 
Gastroenteritis (TGE), Vesicular Stomatitis Virus (VSV), 
Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV), *Em 98 % de carga 
no pavimento e 791 ppm de água calcária foi 
demonstrada uma actuação dentro de dez minutos contra 
estafilococos, que provocam aureus e salmonelas.

Tipos de produtos (PT): 03

 Irritante para os olhos.  
 Manter fora do  
 alcance das crianças.  
 Em caso de contacto  
 com os olhos, lavar  
 imediata e   
 abundantemente com  
 água e consultar um 
especialista. Não se desfazer deste 
produto e do seu recipiente sem tomar 
as precauções de segurança devidas. 
Em caso de ingestão, consultar 
imediatamente o médico e mostrar-lhe 
a embalagem ou o rótulo.
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